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„A szeretet az, ami karácsonykor a szobában 

van. Ha egy pillanatra abbahagyod az aján-

dékok kicsomagolását, akkor lehet meghalla-

ni.” (Robi, 7 éves) 

A kisfiú válasza a kisgyermekek megfejthe-

tetlen forrásból származó őszinteségével rávi-

lágít karácsony titkára és ajándékára. 

Hagyni kell működni a mennyei erőt. Abba-

hagyni a csomagolópapírok csörgetését, 

csendben lenni, és együtt, a szeretettel való 

közösségben ünnepelni. 

El tudjuk mondani annak az első karácsony-

nak a történetét, amikor Isten az ő Fiában 

belépett a mi világunkba, hogy elhozza ne-

künk az ő világát. Istálló jászlába, kirekesz-

tetten született az isteni gyermek, hogy Isten 

megváltó terve elérje a világot és láthatóvá 

tegye a Szeretetet, aki úgy hoz újat, hogy 

személyesen lép be az emberiség történelmé-

be, az emberek életébe. 

„A Szeretet (Isten) senkire sem erőlteti rá 

magát. Azok, akik hozzá jönnek, ezt válaszul 

teszik az Ő szeretetére. A Szeretet (Isten) 

mindenkihez kedves. A Szeretet (Jézus) min-

denkivel jót tesz válogatás nélkül. A Szeretet 

(Jézus) nem kívánta el más tulajdonát, hanem 

panaszkodástól mentes, alázatos életet élt. A 

Szeretet (Jézus) nem hencegett testi mivoltá-

val, habár bárkit, akivel csak találkozott, 

könnyedén eltiporhatott volna. A Szeretet 

(Isten) nem követeli az engedelmességet. 

Isten nem követelte az engedelmességet Fiá-

tól, hanem Jézus maga döntött úgy, hogy 

engedelmeskedjen Mennyei Atyjának. A Sze-

retet (Jézus) mindig a más javát kere-

si.” (www.gotquestions.org) 

A te életedbe belép-e? 

Akkor régen a pásztorok és a királyok el-

hagytak mindent. Munkát, legelőt, nyájat, 

birodalmat. Minden földi dolog másodlagos-

sá vált ott, ahol mennyei üzenet érkezett. A 

jelen múlttá lett, és a jövendő mindent felül-

írt. Ebben a csendben minden átértékelődött. 

A lentről elfeledkezve felfelé tekintettek. 

Menni kellett a csillag után, s a csillag vezet-

te őket, ismeretlen utakon a Teljesség felé. 

Hallani és látni kellett. Vágyódni és menni. 

Nincs más magyarázat cselekedetükre, csak 

egy: a Megváltó megszületett, megérkezett, 

itt van, mindig, újra meg újra. 

Karácsony mindig kérdez. Akkor is, ma is. 

Van-e, lesz-e történeted a vele való közös-

ségben? 

Egy találkozás az igazi ajándékkal, amit Isten 

neked készített. Egy pillanatra hagyd abba az 

ajándékok kicsomagolását, és vedd észre 

azokat, akik ott vannak melletted, akiknek 

adhatsz abból, amit kaptál, és akiktől elfo-

gadhatod azt, amit rajtuk keresztül küldött a 

téged mindennél jobban szerető Jézus Krisz-

tus. 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-

szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Szeretetben teljes karácsonyt kívánok min-

den Testvéremnek! 

Kis János 

Gyerekszáj  

Karácsonyi képeslapot készítünk minden cso-

portban az utolsó hittanórán. Az egyik kislány 

ezt írja rá:  

– A karácsony a legszebb ünnep, mikor Jézus 

eljön hozzánk.  

Negyedikes hittanosunk megjegyzi:  

– Az ember kisajátította a karácsonyt, pedig ez 

Jézus születését jelenti. 

http://www.gotquestions.org
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Ünnepeink a reformáció évfordulója kapcsán 
Mondhatni, az élet egyszer adódó lehetősé-

gével éltünk a gyülekezetből mintegy hu-

szonöten, mikor október 31-én lelkészeink 

vezetésével részt vehettünk a reformáció 

500. évfordulója alkalmából megtartott ün-

nepi megemlékezésen a fővárosi Papp Lász-

ló Sportarénában. 

A mintegy tizenkétezer magyar protestáns 

hívő szinte betöltötte az arénát. 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisz-

tere ünnepi köszöntőjét követően a hazai és 

a Kárpát-medencei magyar protestáns és 

újprotestáns egyházak püspökei és vezetői 

Bogárdi Szabó István, Csomós József, 

Fabiny Tamás, Fazekas László, Fekete Ká-

roly, Gáncs Péter, Kató Béla, Papp János, 

Pataki Albert, Steinbach József, Szemerei 

János) igeolvasása, áldása, hitvallása után 

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde hang-

zott el. A kormányfő hangsúlyozta a magyar 

protestantizmus lelki megújító és nemzet-

megtartó történelmi szerepét, misszióját. 

Beszédét követően az ismert előadóművész, 

Molnár Ferenc Caramel előadásában hang-

zott el a lelkileg erősítő protestáns ének: 

„Mely igen jó az Úristent dicsérni”. A foly-

tatásban Fassang László és Szokolay Dongó 

Balázs hangszeres improvizációja, és a két 

protestáns „himnusz” – az Erős vár a mi 

Istenünk és a Tebenned bíztunk eleitől fogva 

– közös eléneklése következett.  

A svájci és német protestáns egyházak veze-

tői, Gottfried Locher elnök és Heinrich 

Bedford-Strohm vezető püspök üzenete a 

kivetítőn keresztül érkezett el hozzánk. 

Az ünnep eseményeit a reformáció-emlékév 

média-nagykövetei, Bényi Ildikó és Gundel 

Takács Gábor konferálták. 

Az ebédet követően gálaműsorban gyönyör-

ködhettek a résztvevők. A Kaláka együttes, 

Pálúr János, Tóka Ágoston, Rajkai Katalin, 

Lux Ádám, Quintus Konrád, Gryllus Dániel 

és társai, a Vox Iuventutis debreceni gyer-

mekkórus, a Pünkösdi Zene Misszió, 

Kökényessy Ági zenés és irodalmi előadásai 

bilincselték le a megjelenteket. 

Egyháztörténetünk e felemelő pillanata a 

visszatekintés, de egyben az előretekintés 

jegyében is telt. 

Szinte pontosan érkezhettünk haza a hagyo-

mányos, templomunkban megtartott közös, 

evangélikus-református reformációi ünnep-

ségre, ahol Kuti József református elnök-

lelkész igehirdetését követően úrvacsorát is 

vehettünk. 

 

A reformáció 500. évfordulója ünnepköréhez 

kapcsolódó alkalomra került sor templo-

munkban a november 5-ei istentiszteleten. 

A reformáció nagy lelki-szellemi áramlata 

eredményeképpen már az 1520-as években 

megjelentek Kecskeméten a lutheránusok, 

azonban az Alföld protestánsai kálvinisták 

lettek, így csak II. József türelmi rendelete 

után szerveződhettek meg az Alföld evangé-

likus gyülekezetei. Városunkban ez 1792-ben 

történt, így gyülekezete fennállása 225. év-

fordulóját ünnepelhette ez évben a kecskemé-

ti evangélikusság. Emellett az Ybl Miklós 

tervezte templomunk 1862–63-ban történt 

felépítése 155. évfordulója kapcsán is hálát 

adhat Istennek a gyülekezet. 

Kis János igazgató lelkész oltár előtti igeol-

vasását követően Gáncs Péter püspök hirdet-

te Isten üzenetét az ünnepi istentiszteleten. A 

püspök úr választott igéje grádics-igeként 

ismert: „Mikor visszahozta az Úr Sionnak 

foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk 

pedig vígadozással. Akkor így szóltak a po-

gányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az 

Úr!” (Zsolt 126,1–2, revideált Károli-biblia) 

Az igehirdetés hangsúlyozta, a reformáció 

kapcsán is hatalmas dolgot tett velünk az Úr: 

1517. október 31-én Wittenbergben az egy-

ház története pünkösdjét élhette át, tehát a 
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Kiskőrösi csendesnap – advent „kapujában” 

reformáció lehetőségét megkapva, e meg-

újulást mint folyamatot kellene megélnünk. 

Hulej Enikő és Kis János lelkészek és 

Gáncs Péter püspök szolgáltatták ki a gyü-

lekezet számára az ünnepi vasárnapon az 

úrvacsorát. Ezt követően Radosné Lengyel 

Anna, a Déli Egyházkerület felügyelője és 

Gáncs Péter püspök leleplezték a templom 

régi lépcsőiből Balanyi Károly képzőmű-

vész által alkotott emlékművet, mely kőbe 

vésve megörökítette a gyülekezetben 1792 

óta szolgált tizenkét lelkész nevét. Kis Já-

nos hangsúlyozta: e szám 225 év alatt nem 

tekinthető soknak, ez a hajdan volt lelké-

szek, a gyülekezet áldozatát, hitét, magve-

tését fejezi ki, majd felolvasta nevüket és 

szolgálati periódusukat. 

Az ősz a hálaadás ideje is, a gyülekezet az 

ünnepet összekötötte a termények megáldá-

sával. Ebben az ökumené jegyében igei 

áldással részt vett Kuti József református 

vezető-lelkész, dr. Finta József plébános és 

dr. Róna Tamás, a dél-alföldi régió vezető 

rabbija is. 

A gyülekezet ünnepét megtisztelték a város 

részéről dr. Szeberényi Gyula Tamás alpol-

gármester, Hörcsök Imre és Király József 

képviselők. 

A gyülekezet énekkara szolgálatával emelke-

dettebbé tette az ünnepi istentisztelet hangu-

latát. 

Az istentiszteletet követően került felavatás-

ra a templom előtt egy új zászlótartó oszlop. 

Az oszlopra elhelyezett evangélikus jelkép, a 

Luther-rózsát megjelenítő zászló kifejezi a 

kecskeméti evangélikusság múltját, a jövőbe 

vetett reménységét, hitét Isten megtartó sze-

retetében. A felavatás pillanatában hittel, 

erővel hangzott fel az evangélikusság himnu-

sza: Erős vár a mi Istenünk! 

Az ünnepség után a gyülekezet közös ebéden 

vett részt a református konviktusban. 

Károlyfalvi József 

Férjemmel második alkalommal vettünk 

részt adventi csendesnapon Kiskőrösön. Az 

egyházmegyéből sok helyről érkeztek test-

vérek – Kecskemétről több mint tízen vol-

tunk –, így majdnem megtelt az imaház 

december első szombatján. 

Az adventi várakozás és Isten igéje, vala-

mint a testvéri közösség most is jó érzéssel 

töltött el, elősegítve a karácsonyra – Jézus 

eljövetelére – való ráhangolódást. 

Lupták György esperes úr „Térjen meg 

mindenki!” címmel tartott igei megnyitót. 

Ezt követően Győri János Sámuel lelkész úr 

bibliatanulmányában szintén a megtérés 

fontosságát hangsúlyozta. Isten szövetséget 

kötött népével az Ószövetségben, majd az 

emberiséggel az Újszövetségben. Most raj-

tunk a sor, hogy megtérésünkkel aláírjuk a 

„szerződést” – amíg lehetőségünk van erre, 

és amíg tart a kegyelmi idő. Nagyhatású 

igehirdetését filmvetítés követte, ami szintén 

elgondolkoztatott: az időnk rövid, a megtérés 

sürgető feladat!  

Ebéd után bibliaismereti játék következett, 

amely még jobban összehozta a résztvevő-

ket. A vetélkedő rámutatott a tudásunk hiá-

nyosságaira – van mit pótolnunk –, de a he-

lyes megfejtéseknek is örülhettünk. 

A csendesnapot Hulej Enikő lelkészünknek a 

2017-es év igéjéről – „Új szívet adok nektek 

és új lelket adok belétek” (Ez 36,26) – tartott 

prédikációja és úrvacsora zárta. 

Jól szervezett szép napot tölthettünk együtt a 

testvérekkel. Lelki felüdülést és kötelezettsé-

get is vittünk haza, mely az igehirdetések 

kapcsán vett erőt lelkünkön. Merjük Istenre 

bízni terheinket, mindent, amit hordozunk! 

Ha ezt megtesszük, úgy gondolom, mindent 

megtettünk.  

Hraskó Edit 
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Családos ádvent 
Adventi naptárunk zsebeit második éve 

igyekszünk megtölteni olyan cetlikkel, ame-

lyek közös családi időtöltésre „szorítanak” 

bennünket. Kakaózunk a gyerekszobában, 

hópelyheket vágunk papírból, „cipősdobozt” 

töltünk meg – vagy épp a gyülekezetben 

szervezett programokon veszünk részt. 

Így töltöttük advent első vasárnapjának délu-

tánját az egyházközség tanácstermében. A 

kisgyermekes családoknak szóló alkalmon az 

idén talán kicsit kevesebben jöttünk össze, 

ellenben többet és lelkesebben énekeltünk – 

ezúton is köszönet az illetékeseknek a gitár- 

és dobkíséretért! 

Igei felütésében Hulej Enikő lelkésznő a hét 

igéjére – „Királyod érkezik hozzád…” (Zak 

9,9b) – irányította a figyelmünket. Amíg a 

gyerekek Kis János lelkész úrral és Endreffy 

Máté hatodéves teológussal a karácsonyról 

beszélgettek, addig Enikő vezetésével mi, 

felnőttek azt jártuk körül, hogyan várjuk az 

Úr érkezését. Mire helyezzük a hangsúlyo-

kat, miben és mennyire vagyunk tudatosak, 

mi határozza meg, hogy „beesünk a kará-

csonyfa alá”, vagy élünk az adventi elcsen-

desedés lehetőségével, és a lelkünket is ün-

neplőbe öltöztetjük… Ez utóbbi „forga-

tókönyv” megvalósulásáért fohászkodtunk a 

Fényforrás című kötet rövid könyörgéseinek, 

meditációinak közös felolvasásával. 

Mire előbújtunk a „kisszobából”, a gyerekek 

már belakmároztak a süteményekből, és a 

kézműves sarokban Kárpáti Gabriella irá-

nyításával javában „szelídítették” a papírt, 

ollót, ragasztót. Néhányan már akkor és ott 

elkészítették a meghívót az advent harmadik 

vasárnapi gyermekek karácsonya alkalomra. 

December 17-én teltházra értünk a templom-

ba. A padsorokat szülők, nagyszülők töltöt-

ték meg; a főpróba épp véget ért. Az egybe-

gyűlteket ezúttal is a lelkésznő köszöntötte, 

és szokás szerint most is ő vezényelte az 

eseményeket. 

Először a tizenkét év alatti óvodások, kis-

iskolások mondták el azt a verset, mellyel 

a gyerek-bibliaórákon készültek, és éne-

kelték el az „A tűz körül ültek a pásztorok” 

kezdetű dalt. A konfirmandusok hagyomá-

nyosan Jézus születésének történetét adják 

elő, az ifjúság tagjai pedig egy modern 

köntösbe bújtatott darabbal készülnek. Így 

volt ez most is, azzal a „kiegészítéssel”, 

hogy a fiatalok ezúttal nem csak eljátszói 

voltak a történetnek – egyik társuk, Bálint 

Boglárka forgatókönyvét keltették életre. 

Magunkra ismerhettünk a karácsonyfa 

árnyékában is veszekedni kezdő kama-

szokban, az ünnep napján kiemelt fizeté-

sért dolgozó postásban, a szeretteit csak 

telefonon köszönteni tudó „utca emberé-

ben”… De vajon felismertük-e a fiatalem-

bert, akinek egyetlen vágya mások kará-

csonyának szebbé tétele, és példát vettünk-

e a tinédzserről, aki képes az őszinte meg-

bánásra és bocsánatkérésre…? 

Az igazi ajándékról szólt nekünk Kis János 

is – majd meginvitált mindenkit, hogy 

közösen díszítsük fel a Luther-udvar idei 

karácsonyfáját. A gyerekek ezt követően 

megrohamozták a karzatot – itt várták őket 

az ínycsiklandó „szeretetvendégség”-

falatok –, majd kisebb-nagyobb ajándé-

kokra váltották be a gyerekórákon szerzett 

drahmáikat. 

Mi – csakúgy, mint két héttel korábban – 

az utolsók között távoztunk. Nem először 

nem akaródzott összeszedelőzködni a gye-

rekeknek. Mert többek között ezeknek az 

alkalmaknak is köszönhetően a templom 

és a gyülekezet kezd olyan hellyé és kö-

zösséggé válni a számukra, ahol jó érzik 

magukat, és amelyben otthonosan mozog-

nak. Soli Deo Gloria!  

És akkor a legkisebbel indulunk is a baba-

mama klub karácsonyváró alkalmára… 

Zsolczainé Vitális Judit 
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Luther  – kicsit másképp 
Zene- és színházszerető emberként rögtön 

felkeltette érdeklődésemet az a hirdetés, 

amely egy érdekes lehetőségre hívta fel a 

figyelmet. Debrecenbe szerveződött egy 

kirándulás, melynek programja tartalmazta 

Ittzés Tamás legújabb darabjának megtekin-

tését: egy ragtime-operát Lutherek címmel. 

Nem volt kérdés, hogy jelentkezünk rá.  

A Nagytemplom látogatását éppen lekéstük, 

de estig így is akadt programlehetőség: a 

Református Kollégium Múzeuma, a Megye-

si Ferenc kiállítás, a Déri Múzeum, egy jó 

kis séta a Nagyerdőn vagy az egyetem épü-

leténél. Mivel november 11-én, Márton 

napján mentünk, így a belvárosban is nagy 

volt a sokadalom, libacombot is kóstolha-

tott, akinek úgy tartotta kedve. 

Eljött az este, és izgatottan vártam az elő-

adást, hiszen ez a műfaj számomra teljesen 

ismeretlen volt. Külön jó érzéssel és büsz-

keséggel töltött el, hogy egy kecskeméti 

testvérünk darabját nézhetjük meg. 

A darab Martin Luther King életét dolgozza 

fel. A ragtime-opera egyébként létező műfaj 

– igaz, a zenetörténészek egyetlen ilyen 

alkotást tartanak számon: Scott Joplin 1910-

ben írt művét, a Treemonisha-t. 

A Lutherek zenéje a ragtime-ra épül, és 

szimfonikus zenekar helyett egy ragtime 

band adja a zenei alapot, akik végi láthatóak 

is a színpadon. Ez egy opera esetében 

ugyan szokatlan, de legalább annyira érde-

kes és izgalmas is volt. 

A Lutherek cselekménye Martin Luther 

King életén alapszik, de találkozunk a da-

rabban Luther Mártonnal is. Merthogy a mű 

a reformáció 500. évfordulója alkalmából 

született, de egy ragtime-opera nem szólhat 

csak Luther Mártonról, inkább a fekete pol-

gárjogi mozgalmak élharcosáról, az 1968-

ban meggyilkolt baptista lelkészről, Martin 

Luther Kingről (aki egyébként a reformátor 

iránti tiszteletből kapta szüleitől a nevét). A 

történet szerint halála után Martin Luther 

King a mennyországban társalog Luther 

Mártonnal. Itt jön a darab üzenete, hogy az 

erőszak soha nem jelenthet megoldást, illetve 

hogy „csak az Isten kegyelméből, és nem 

tetteink által üdvözülhetünk” – ahogyan 

Ittzés Tamás nyilatkozta a miskolci nyári 

fesztiválon, ahol a darab ősbemutatója volt. 

A ragtime, swing, blues, gospel elemeket is 

beépítő zenei részek nagyszerűek, legalábbis 

számomra, mert nagyon szeretem ezt a zenei 

stílust. A tánckar koreográfiája is látványos, 

valamint a jelmezek is nagyon igényesek. 

Igazán jó szórakozást nyújtott a darab, már 

csak az egyedisége és a műfaj ritkasága miatt 

is. Nehéz volt végigülni mozdulatlanul, az 

ember szívesen táncra perdült volna a táncos 

jeleneteknél. 

Időközben, ha jól tudom, már a Nemzeti 

Színházban is bemutatták a Lutherek-et, és 

remélhetőleg valamikor Kecskeméten is 

játsszák majd. Aki teheti, nézze meg, hiszen 

nem mindennapi műfajról van szó, és éppen 

ezért meg is oszlanak a vélemények a darab-

ról. De úgy gondolom, mindenki alkossa 

meg a sajátját. Nagyon jó kezdeményezésnek 

találtam, ami által egy különleges darab szü-

letett meg a reformáció 500. évfordulójának 

megünneplése alkalmából. 

Garay Krisztina 

Gyerekszáj  

Kis elsősöknél 

Hittanosom lelkesen újságolja:  

– Kiolvastuk apával az egész Bibliát! 

– Tényleg? És az oroszlános történetet is ol-

vastátok? 

– Nem, csak Ádámot és Évát… 

A bűnbeesés történetét kezdem mesélni, mi-

közben a gyerekek színezik a tankönyvben a 

képet. Egyikük boldogan felkiált:  

– Ezt ismerem! De a poénra nem emlékszem. 
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 „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!”  
Luther Márton élete – 5. rész 

Küzdelmek és feladatok 1525 után 

Luther álláspontja, amit a fellázadt parasz-

tok felé tanúsított és a kompromisszum, 

amit a fejedelmekkel kötött, több oldalról is 

ellenszenvet váltott ki. Ugyanakkor a római 

katolikus oldal nem csak teológiailag, ha-

nem politikailag is támadta. Népszerűségét 

mindez csökkentette. Volt egy vitája a híres 

humanista tudóssal, Erasmusszal a szabad 

akaratról, de nem tudtak megegyezni, így a 

humanizmus és a reformáció elvált egymás-

tól. Az úrvacsora kérdésében Zwinglivel 

ellentétes véleményt képviselt, így a refor-

máció két irányzata is különvált. Találkozá-

suk után Luther e szavakkal állt fel: „Más 

lélek van bennetek!” 

E dolgok mégsem akadályozhatták a refor-

máció terjedését . A wormsi ediktum végre-

hajtása nehézségekbe ütközött, részben 

mert V. Károly császárt lefoglalták a biro-

dalom külpolitikai bonyodalmai, másrészt a 

választófejedelmek egy része a reformációt 

támogatta. Németország felekezetileg ketté-

szakadt. 

Az evangélikus fejedelmek arra kérték Lut-

hert: fejtse ki részletesen a tanítását, és se-

gítse a gyülekezeteket az új rend kialakítá-

sában. Először Szászországban és Hessen-

ben szervezték meg az egyházat. Luther 

vizitációkat tartott. Szomorúan tapasztalta, 

hogy az egyszerű nép nem érti az úrvacsora, 

a keresztség és a gyónás értelmét, tehát a 

keresztyén hit legfontosabb tanításával sin-

csenek tisztában. Sajnos sok esetben még a 

papok között is ez volt a helyzet. Ezért 

1529-ben Luther megjelentette a Kis kátét a 

gyermekeknek. Ebben összefoglalta a ke-

resztyén tanítás lényegét a keresztségről, 

úrvacsoráról, gyónásról, Miatyánkról, Tíz-

parancsolatról és Apostoli hitvallásról. A 

Kis káté először falitáblák formájában jelent 

meg, hogy a házakban és iskolákban kifüg-

geszthető legyen, majd könyv alakban nyom-

tatták ki. Az első kiadást mind elkapkodták. 

A Káté ismeretét Luther annyira fontosnak 

tartotta, hogy előszavában ezt írta: „aki eze-

ket nem tudja kívülről, az nem nevezhető 

keresztyénnek!” A Nagy kátéban mindezt – 

bővebben kifejtve – a papok és felnőttek 

számára foglalta össze. 

Luther még mindig nem akart új egyházszer-

vezetet létrehozni, de a pápa őt és a híveit 

kirekesztette, így kénytelen volt a megújult 

gyülekezeteket a régi egyháztól függetlenül 

megszervezni. Döntő dolog volt az evangéli-

kus istentisztelet kialakítása. A régi misefor-

mát megtisztították minden nem evangéliumi 

elemtől. Megszűnt az úrvacsora áldozati jel-

lege, és két szín alatt szolgáltatták ki. A szol-

gálatokat mindenki számára érthetően, anya-

nyelven végezték. Nagy szerepet kaptak a 

gyülekezeti énekek, a korálok. Luther maga 

is írt szövegeket és dallamokat. Énekké for-

málták az Apostoli hitvallást, Tízparancsola-

tot, Miatyánkot. Luther szívesen énekelt ott-

hon is. Azt vallotta: „aki énekel, kétszeresen 

imádkozik.” 

A császár a wormsi birodalmi gyűlés után 

elhagyta Németországot. A pápával és a fran-

ciákkal folytatott háborúja egészen lekötötte, 

így nem foglalkozott a német belügyekkel. 

1526-ban az első speyeri birodalmi gyűlésen 

a két párt egyenlő erővel vonult fel. Kimond-

ták, hogy a wormsi konkordátumot nem lehet 

betartani (a reformációt nem kell üldözni), 

így először nyílt lehetőség a reformáció meg-

szilárdítására. A birodalmi ülés a tartomány-

urak belátására bízta a reformáció engedélye-

zését, illetve tiltását. 

1529-ben a hadi szerencse a császárnak ked-

vezett, így figyelme újra a német viszonyok 

felé fordult. A második speyeri birodalmi 

ülésen V. Károly kimondatta, hogy Luther 

hívei megmaradhatnak vallásukban, de hitü-
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ket, a reformációt nem terjeszthetik. Ez 

ellen ők tiltakoztak – protestáltak. 

1530-ban Augsburgba hívta össze a császár 

a birodalmi ülést, hogy döntsenek a vallás 

kérdésében. Erre az alkalomra az evangéli-

kusok megfogalmazhatták hitvallásukat az 

Ágostai hitvallásban, melyet Melanchton 

Fülöp írt. Luther messzemenően egyetértett 

vele: „elolvastam Fülöp magiszter hitvédő 

iratát, nagyon tetszett nekem. Semmit nem 

tudok azon változtatni… én nem tudok olyan 

puhán és csendesen lépni.” Az volt a szán-

dékuk, hogy bebizonyítsák, a reformátori 

tanok a régi egyház legjobb hagyományain 

alapulnak, így nem eretnekek. Az Ágostai 

hitvallás 21 cikke a keresztyén hit egységét 

hangsúlyozza, mindössze 7 foglalkozik a 

különbségekkel. Luther a gyűlésen nem 

vehetett részt, mivel csak a szász választófe-

jedelem területén élvezett védettséget. A 

közeli Coburg várában tartózkodott, s innen 

figyelte az eseményeket. A hitvallást 1530. 

június 25-én olvasták fel nagy tömeg halla-

tára. A császári és katolikus résztvevők 

azonban nem fogadták el. Közel ötszáz év-

nek kellett eltelnie, mikor 1999. október 31-

én aláírták a lutheránus és római katolikus 

teológusok a megigazulásról szóló közös 

nyilatkozatot, amely az Ágostai hitvallás 

lényegét tartalmazza. 

Luther házassága és családja 

Luther a szerzetesi fogadalmát sokáig nem 

akarta megváltoztatni, bár műveiben kifej-

tette, hogy a lelkészekre és szerzetesekre 

kényszerített nőtlenséget nem helyesli.  

1525-ben mégis feleségül vette Bóra Kata-

lint, az egykori apácát. Ő Luther tanait meg-

ismerve kilenc társával – kalandos úton, 

halas hordókban rejtőzködve – szökött meg 

a nimbscheni kolostorból, és Wittenbergbe 

ment. Luther sorban férjhez segítette az 

apácákat, Katalin azonban kijelentette, hogy 

ő Luther felesége szeretne lenni. Végül a 

reformátor elvette a tizenhét évvel fiatalabb 

lányt. Barátai próbálták lebeszélni a házas-

ságról. Melanchton „szerencsétlen cseleke-

detként” értékelte, de Luther családi életével 

is példát akart mutatni. 

A Luther-családba hét gyermek született, de 

csak négy élte túl a gyermekkort. Mikor Lut-

her nővére meghalt, az ő gyermekeit is 

Lutherék nevelték tovább. A Fekete Kolos-

tort a választófejedelem – a szerzetesek távo-

zása után – Luthernek adományozta. Katalin 

vezette a háztartást. Földet bérelt, a kolostor 

sörfőzdéjében sört főzött, gondozta a kertet, 

rendben tartotta a házat, kosztos diákokat 

látott el. Gyakran voltak vendégeik az egye-

temen külföldről tanuló diákok, így népes 

társaság ülte körül az asztalukat (köztük a 

magyar Dévai Bíró Mátyás is). Katalin a volt 

kolostort drasztikusan átépíttette. Még fürdő-

szobát (ez még kétszáz évvel később is ritka-

ság volt) is kialakított benne. 

Luthert mély, gyengéd szeretet fűzte a felesé-

géhez. „Wittenberg hajnalcsillagának”, 

„kedves, jó Luther Katának”, „Herr 

Kätének” nevezte. Az Asztali beszélgetések-

ben így szól: „Katámat nem adnám oda sem 

Franciaországért, sem Velencéért”. 

Felesége iránti szeretetét tükrözi a végrende-

lete is, amelyben – az akkori viszonyoktól 

eltérő módon – a feleségét nevezte meg örö-

kösének, nehogy valaki kiforgathassa az 

örökségből. (Végrendelete a Magyar Evangé-

likus Egyház tulajdonában van.) 

Luther utolsó évei 

Luther utolsó éveit betegségek nehezítették. 

Lelkileg erősen megviselte Magdolna leánya 

halála 1542-ben. Az utolsó években Luther 

vallási türelme is egyre fogyott. Olyan kije-

lentéseket tett a zsidók és a pápa ellen, amit 

régebben nem szokott. (A pápát anti-

krisztusnak nevezte.) 

Tanárságát azonban a wittenbergi egyetemen 

szinte élete végéig folytatta, Az utolsó elő-

adását az alábbi szavakkal fejezte be: 

„Gyenge vagyok, nem bírom tovább!” 

1546. január 17-én a betegségektől gyötörten 



8 

Lélekzet                      2017/5. Karácsony 

Lélekzet Lélekzet --  A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2017/5. szám - Karácsony 

Szerkesztő: Hulej Enikő. Olvasószerkesztő: Zsolczainé Vitális Judit. 

Lelkészi Hivatal címe: 6000 Kecskemét, Arany János u. 1. Telefon: 76/323-506; mobil: 20/824-3391;  

e-mail: janos.kis@lutheran.hu; hulejeniko@gmail.com. Honlap: http://kecskemet.lutheran.hu 

Soli Deo Gloria közhasznú alapítványunk adószáma: 19049498-1-03 

Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

December utolsó napjaiban búcsút veszünk a 

végéhez közeledő évtől és várakozással te-

kintünk az új esztendő felé. Ilyenkor számve-

tést is készítünk. Felidézzük a 2017. év fon-

tosabb családi és egyházi eseményeit és talán 

elgondolkodunk, hogyan formált bennünket 

az Úr az örömök és nehézségek által. „Új 

szívet adok nektek, és új lelket adok belé-

tek!” (Ez 36,26a) – ez az ige kísért minket 

ebben az évben. Vajon megvalósult-e az 

isteni ígéret a mi életünkben is? Ha igen, 

hálát adtunk-e érte? Ha nem, akkor elgondol-

kodtunk-e azon, mi lehet ennek az oka? 

Az új évben új igét kapunk. Isten mondja: 

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének 

forrásából ingyen.” (Jel 21,6c) A Biblia utol-

só lapjain olvasható ez a mondat, amikor az 

Úr a világvégéről és az Ő országának eljöve-

teléről látomásokon keresztül ad kijelentést. 

Ígéri az új eget és új földet, egy olyan vilá-

got, ahol nem lesz bűn, halál és fájdalom, s 

az élet vizét, melyet ingyen ad mindazoknak, 

akik hisznek az Ő egyszülött Fiában. 

A Szentírásban sok helyen olvasunk a szom-

júságról – testi és lelki értelemben egyaránt. 

Gondoljunk csak a pusztai vándorlásra, ami-

kor a keserű víz édes lett Márában (2Móz 

15,22–25)  vagy amikor Mózes vizet fakasz-

tott a sziklából (2Móz 17,1–7) A próféták a 

fogságból való szabadulás tapasztalatát így 

mutatták be: „Nem éheznek és nem szomjaz-

nak majd, nem bántja őket a nap heve, mert 

az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az 

vezeti őket forrásvizekhez.” (Ézs 49,10) 

A boldogmondásokban Jézus ezt mondta: 

„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az 

igazságra, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 

5,6) A samáriai asszonnyal beszélgetve arról 

az élő vízről beszélt, amit egyedül Ő adhat 

meg: „Aki ebből a vízből iszik, ismét meg-

szomjazik, de aki abból a vízből iszik, ame-

lyet én adok neki, soha többé meg nem szom-

jazik, mert örök életre buzgó víz forrásává 

lesz benne.” (Jn 4,13–14) A lombsátor ünne-

pen pedig a templomban így buzdította hall-

gatóit: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, 

és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás 

mondta, annak belsejéből élő víz folyamai 

ömlenek!” (Jn 7,37) 

A 2018. év igéje előre mutató ige. Isten or-

szágának ajándékáról szól. A szomjazó in-

gyen kap az élet vizének forrásából. Az üd-

vösség Isten ajándéka. A legnagyobb aján-

dék. Ingyen van, bár az Úr drága árat fizetett 

érte. Jézus Krisztus által lehet a miénk. Csak 

az a kérdés: elfogadjuk-e? 

Hulej Enikő 

Az év igéje 

indult utolsó utazására szülővárosába, Eis-

lebenbe, hogy az egymással veszekedő mans-

feldi grófokat kibékítse. Szándékát siker ko-

ronázta, de már nem volt ereje hazautazni. 

1546. február 18-án a halálos ágyán úrvacso-

rát vett és így imádkozott: „A kezedbe aján-

lom lelkemet, Te váltottál meg engem, Te 

hűséges Istenem!” Egy cédulára ezt írta: 

„Koldusok vagyunk, ez így igaz!” 

Négy nappal később nagy gyászmenet vitte a 

holttestét Wittenbergbe. Február 22-én te-

mették el oda, ahol a „pályafutását” elkezdte, 

a wittenbergi vártemplomba. 

Sárkány Tiborné 


